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واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت ،درخصوص معامالت با ساير واحدهاي
تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت
ميباشند ،در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار نميگيرد ،مگر اينکه اوراق سهام
يا اوراق مشارکت واحد تجاري گزارشگر به عموم عرضه شده يا در جريان
عرضه عمومي باشد.
در صورت هاي مالي يک واحد تجاري ،معامالت با اشخاص وابسته و مانده
حساب هاي فيمابين با ساير واحدهاي تجاري گروه افشا ميشود .در صورت
هاي مالي تلفيقي ،معامالت با اشخاص وابسته درون گروهي و مانده حساب

هاي درون گروهي حذف ميگردد.
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يک شخص در صورتي وابسته به واحد تجاري است که :
الف .بهطور مستقيم ،يا غيرمستقيم از طريق يک يا چند واسطه :
 . 1واحد تجاري را کنترل کند ،يا توسط واحد تجاري کنترل شود ،يا با آن
تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهاي تجاري اصلي ،واحدهاي
تجاري فرعي و واحدهاي تجاري فرعي همگروه) ،
 .2در واحد تجاري نفوذ قابل مالحظه داشته باشد ،يا

 .3بر واحد تجاري کنترل مشترک داشته باشد .
ب .واحد تجاري وابسته آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره
 20با عنوان "حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته" ) ،
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ج .مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره  23با
عنوان "حسابداري مشارکت هاي خاص") ،
د .از مديران اصلي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي آن باشد،
ه .خويشاوند نزديک اشخاص اشاره شده در بندهاي "الف" يا "د" باشد،

و .توسط اشخاص اشاره شده در بندهاي "د" يا "ه" کنترل ميشود ،تحت کنترل
مشترک يا نفوذ قابل مالحظه آنان است و يا اينکه سهم قابل مالحظهاي از حق رأي آن
به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار ايشان باشد ،و
ز .طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري يا طرح بازنشستگي خاص کارکنان
اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت کنترل اين گونه طرح ها

باشد.
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انتقال منابع ،خدمات يا تعهدات بين اشخاص وابسته صرفنظر از مطالبه يا

عدم مطالبه بهاي آن است.

خويشاوند نسبي و سببي فرد که انتظار ميرود در معامله با واحد تجاري،
وي را تحت نفوذ قرار دهد يا تحت نفوذ وي واقع شود که معموالً شامل
خويشاوندان نسبي و سببي طبقهاول تا سوم است.
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توانايي راهبري سياست هاي مالي و عملياتي يک واحد تجاري بهمنظور

کسب منافع اقتصادي از فعاليت هاي آن.

اشخاصي که به طور موظف يا غير موظف اختيار و مسئوليت برنامهريزي،

هدايت و کنترل فعاليت هاي واحد تجاري را بهطور مستقيم يا غيرمستقيم
برعهده دارند ،از جمله شامل اعضاء هيئت مديره ،مديرعامل و مديران
ارشد اجرايي.
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مشارکت در کنترل يک فعاليت اقتصادي به موجب يک توافق قراردادي.

توانايي مشارکت در تصميمگيري هاي مربوط به سياست هاي مالي و
عملياتي واحد تجاري ،ولي نه در حد کنترل سياست هاي مزبور.
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 بنابه داليل زير آگاهي از معامالت ،مانده حساب هاي في مابين و رابطه با اشخاص
وابسته ممکن است بر ارزيابي استفاده کنندگان صورت هاي مالي از عمليات واحد
تجاري شامل ارزيابي ريسک و فرصت هاي پيش روي واحد تجاري تاثير بگذارد:
الف .احتمال تأثير گذاشتن واحد تجاري بر سياست هاي مالي وعملياتي واحد سرمايه

پذير درصورت وجود کنترل ،کنترل مشترک يا نفوذ قابل مالحظه
ب  .احتمال تأثير گذاشتن رابطه با شخص وابسته بر وضعيت مالي ،عملکرد مالي و
انعطاف پذيري مالي واحد تجاري (حتي در صورت عدم انجام معامله با شخص
وابسته)
در ارزيابي هرگونه رابطه احتمالي با اشخاص وابسته ،به محـتواي رابطه و نه
صرفاً شکل قانوني آن توجه ميشود.
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طبق مفاد اين استاندارد ،اشخاص زير لزوماً اشخاص وابسته نيستند:

الف .دو واحد تجاري صرفاً به واسطه داشتن عضو هيئت مديره يا مدير اصلي مشترک،
عليرغم وجود بندهاي "د" و "و" در تعريف شخص وابسته،
ب  .دو شريک خاص صرفاً به واسطه داشتن کنترل مشترک بر يک مشارکت خاص،
ج  .تأمين کنندگان منابع مالي ،اتحاديههاي تجاري ،شوراهاي کارگري ،مؤسسات خدمات
عمومي و ادارات دولتي ،صرفاً به واسطه معامالت عادي با واحد تجاري (حتي اگر بتوانند
آزادي عمل واحد تجاري را محدود يا در فرآيند تصميمگيري آن مشارکت کنند) ،و
د  .مشتريان ،فروشندگان ،صاحبان حق امتياز ،توزيعکنندگان يا نمايندگي هايي که واحد

تجاري حجم قابل مالحظهاي از معامالت تجاري خود را با آنها انجام ميدهد ،هرگاه
رابطه صرفاً به واسطه وابستگي اقتصادي حاصل شده باشد.
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ماده  129اصالحيه قانون تجارت در مورد شرکت هاي سهامي مقرر مي دارد
که هيأت مديره شرکت ،گزارشي در خصوص معامالت با برخي اشخاص
وابسته به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه کند .اگرچه افشاي
اطالعات در مورد معامالت با اشخاص وابسته طبق اين استاندارد دربرگيرنده
اقالم با اهميت معامالت مشمول ماده  129است ،ليکن گزارش کامل معامالت
ياد شده ،طبق قانون ضرورت دارد.
در قضاوت نسبت به اهميت معامالت با اشخاص وابسته ،نه تنها اهميت آنها
براي واحد تجاري گزارشگر ،بلکه اهميت آنها در رابطه با شخص وابسته
طرف معامله نيز بايد در موارد زير مدنظر قرار گيرد :
الف .شخص وابسته طرف معامله از مديران اصلي واحد تجاري باشد ،يا
ب .شخص وابسته طرف معامله از خويشاوندان نزديک شخص مورد اشاره در
بند "الف" باشد ،يا
ج .شخص وابسته طرف معامله ،واحد تجاري تحت کنترل اشخاص مورد
اشاره در بندهاي "الف" يا "ب" باشد.
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•روابط بين واحدهاي تجاري اصلي و فرعي بايد صرف نظر از انجام يـا

عدم انجام معامله بين آنهـا افشا شـود .واحد تجاري بايـد نـام واحـد
تجاري اصلي و در صورت متفاوت بودن ،کنترلکننده نهايي را افشا کنـد.

چنانچه هيچيک از واحدهاي تجاري اصلي و کنترل کننده نهايي ،صـورت
هاي مالي براي استفاده عمومي تهيه نکنند ،نام واحد تجاري اصلي بعدي
که اين کار را انجام ميدهد بايد افشا شود.
•منظور از واحد تجاري اصلي بعدي ،نخستين واحد تجـاري در گـروه،
بعد از واحد تجاري اصلي است که صورت هاي مالي تلفيقي براي استفاده
عمومي تهيه ميکند.
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 .1خريد يا فروش کاال،

 .2خريد يا فروش دارايي هاي غيرجاري،
 .3ارائه يا دريافت خدمات،
 .4اجاره ها،
 .5انتقال پروژههاي تحقيق و توسعه،
 .6انتقاالت ناشي از قرارداد حق امتياز،

 .7تأمين منابع مالي اعم از کوتاه مدت و بلند مدت،
 .8تأمين تضمينها و وثايق ،و
 .9تسويه بدهي ها از طرف واحد تجاري يا توسط واحد تجاري از طرف شخص ديگر.
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